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•Conceito de CULTURA;
•Conceito de IDEOLOGIA;
•Conceito de HEGEMONIA.

OBJETIVO:
Compreender a importância da cultura na formação da 
sociedade.
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➢ Mesclando cultura e ideologia;

➢ Existe uma classe hegemônica?;

➢ Interferências culturais:

- Aculturação;

- Imperialismo cultural;

- Assimilação cultural;

- Apropriação cultural.

https://www.google.com/search?q=cultura
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Mesclando cultura e ideologia

Aparelhos de persuasão: práticas intelectuais e
organizações no interior do Estado ou fora dele
(livros, jornais, escolas, música, teatro, televisão,
etc.) utilizadas para disseminar o projeto da classe
dominante.

https://www.google.com/search?q=
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Uma classe se torna hegemônica quando, além do poder coercitivo e policial,
utiliza a persuasão, o consenso, que é desenvolvido por um sistema de ideias
elaborado por intelectuais a serviço do poder, para convencer a maioria das
pessoas.

Por esse processo cria-se uma “cultura dominante efetiva”, cujo objetivo é
demonstrar que a visão de mundo de quem domina é a única possível.

https://www.google.com/search?q=+PERSUAS%C3%83O+SOCIOLOGIA



6

Interferências culturais

Aculturação

Interação entre culturas. Uma engloba a outra. É o que aconteceu na
formação do Brasil, misturando culturas de europeus, indígenas e
africanos.

Dominação ou imperialismo cultural

Uma cultura invade outra. Essa invasão pode ser pela posse forçada de 
terras, invasão religiosa, mudança de língua, transmissão de ideologia.
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Assimilação cultural

Uma cultura é assimilada por outra e perde suas raízes. Isso acontece, por
exemplo, com imigrantes e, principalmente, refugiados, que perdem suas raízes
culturais para entrem em outra sociedade.

Apropriação cultural

Adoção de elementos culturais fora de seu contexto original. É o caso de uso de
turbantes, dreads, fantasias de índio, etc. São elementos de uma cultura, mas que
são usados por outra cultura sem considerar sua funcionalidade original.
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VÍDEO: O que é apropriação cultural? | Spartakus Santiago
https://www.youtube.com/watch?v=QdNRuLC1l3w

https://www.google.com/search?q=APROPRIA%C3O+CULTURAL

https://www.youtube.com/watch?v=QdNRuLC1l3w
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(ENEM - 2013)

1. A recuperação da herança cultural africana deve levar em conta o que é próprio
do processo cultural: seu movimento, pluralidade e complexidade. Não se trata,
portanto, do resgate ingênuo do passado nem do seu cultivo nostálgico, mas de
procurar perceber o próprio rosto cultural brasileiro. O que se quer é captar seu
movimento para melhor compreendê-lo historicamente.

MINAS GERAIS. Cadernos do Arquivo 1: Escravidão em Minas Gerais. Belo Horizonte: Arquivo Público Mineiro,
1988.
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Com base no texto, a análise de manifestações culturais de origem africana, como a
capoeira ou o candomblé, deve considerar que elas:

A) permanecem como reprodução dos valores e costumes africanos.

B) perderam a relação com o seu passado histórico.

C) derivam da interação entre valores africanos e a experiência histórica brasileira.

D) contribuem para o distanciamento cultural entre negros e brancos no Brasil

atual.

E) demonstram a maior complexidade cultural dos africanos em relação aos

europeus.
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2. O que você entendeu sobre ‘IMPERIALISMO CULTURAL?’

https://www.google.com/search?q=IMPERIALISMO+CULTURAL
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Hoje discutimos sobre apropriação cultural? Esse debate vem ganhando
proporções cada vez maiores na atualidade, embora seja objeto de estudo
das ciências humanas desde seus primórdios. Por conta do aumento das
discussões e pertinência social, é provável que ele seja tema da redação
do Enem e vestibulares nos próximos anos.

Discorra, com suas próprias palavras , sobre “O que é apropriação cultural”?

https://www.stoodi.com.br/guias/enem/
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Ética e cidadania:

Destacar a importância da participação do indivíduo na comunidade
destacando o papel da mulher, do negro, do índio, na sociedade.

https://www.google.com/search?q=%C3%A9tica


